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zatím do školy státní a naše možnosti podpory 
jsou tím pádem omezené. Mít všechny spon-
zorované děti v jedné škole je jednoznačně ob-
rovskou výhodou. Jsme si plně vědomi toho, 
jak velká je to akce a jak dlouhá a složitá může 
být cesta k tomuto cíli. Sbírání finančních 
prostředků na realizaci stavby v rámci této 
veřejné sbírky je pouhým začátkem.     
O průběhu sbírky a konkrétních akcích pořá-
daných v rámci sbírky budeme informovat na 
našich internetových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se už přihlásili s pomocí 
v rámci svých pracovních kolektivů. Na mož-
nosti získání propagačních materiálů k této 
sbírce se můžete domluvit s Michalem na  
telefonním čísle: 548 531 627 (9-16 hod.) nebo 
na e-mailu: michal@bwindiorphans.org.

Kateřina

Rozhodla jsem se napsat tento 
odstavec jako krátké vysvětlení 
nesrovnalostí, kterých jste si 
možná všimli na stránkách. Od 
nového ředitele školy jsem dosta-
la začátkem roku seznam dětí 
s přiřazením ročníku a to vůbec 
nesouhlasilo s našimi záznamy. 
Od té doby se snažím zjistit, kde 
je problém, ale nevypadá to, že se 
mailem k něčemu dopracujeme. 
Ročník teda na stránkach nebu-

deme opravovat do června, než 
všechno zjistím na místě.
Podle poslední zprávy od ředitele 
opakují tyto děti:

- Nabon Natukunda 
- Annet Kyorikunda 
-  Jacob Mbonigaba  
-  Kato Jet                
-  Asheri  Ampeire     
-  Jonan Twinomugisha 
-  Naomi Kembabazi   
-  Isabella Tukamushaba

Pro lepší pochopení celé situace 
cituji odpověď ředitele školy na 
moji otázku, jaké jsou důvody, 
proč tyto děti opakují ročník: 
„Mohu uvést pouze všeobecné 
důvody, buď mají problém 
s docházkou nebo se neučí. 
Musíš si taky uvědomit, že to 
nejsou jen sponzorované děti, 
které opakují. A taky jsou tu 
jiné důvody.“

Kateřina

Veřejná sbírka

Bwindi – do kterého ročníku  
vlastně děti chodí?

zahájení: 27. duben 2009
doba trvání: 3 roky
účel: Charitativní a humanitární 
pomoc dětem v Ugandě, podpo-
ra jejich vzdělávání a osvětová 
činnost v ČR

Příspěvky se shromažďují na zvláštním sbírko-
vém účtu vedeném u ČSOB Brno: 

228 121 757/0300

Na letošních prezentacích a vernisáži brněnské 
výstavy zazněla úvaha o stavbě soukromé školy 
v Soroti. Děti zařazené do našeho projektu chodí 
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Pro většinu lidí něco, co si nedo-
káží ani představit. Stejně jako si 
donedávna řada z nás nedoká-
zala představit nic konkrétního, 
když se řeklo Uganda. Asi nějaký 
stát kdesi v Africe... Dnes mají 
zdánlivě rozdílná místa i něco 
společného. Nejméně pět dětí 
z vesnice Angole nedaleko ugand-
ského městečka Soroti má už teď 
naději na lepší budoucnost díky 
lidem, kteří se seznámili pro-
střednictvím virtuálního světa 
Second Life. Díky lidem, kteří 
se většinou ve světě skutečném 
ještě ani nepotkali. Ale to není 

vlastně ani tak moc 
důležité. Vždyť řada 
z nás nikdy nepotká 
ani toho človíčka 
tam v Africe, kterého 
s námi spojuje leckdy 
více, než se sousedem 
z vedlejšího domu.
Díky několika virtu-
álním postavičkám 

ovládaným přes internet skuteč-
nými lidmi probíhají v Second 
Life aktivity na podporu tohoto 
programu. Kromě již zmíněné 
přímé adopce pěti dětí se v Se-
cond Life za přítomnosti Kateři-
ny Andrlové, hlavní koordinátor-
ky Bwindi Orphans, uskutečnila 
přednáška o tomto programu, 
která se těšila širokému zájmu 
ostatních uživatelů. Kateřina 
ochotně a pečlivě zodpověděla 
všechny otázky o programu 
Bwindi Orphans, o poměrech 
a problémech v Ugandě, ale 
hlavně o místním vzdělávacím 

systému a podpoře adoptova-
ných dětí. V současné době také 
v prostředí Second Life probíhá 
sbírka, která bude, souběžně 
se sbírkou připravovanou ob-
čanským sdružením Bwindi 
Orphans, hledat prostředky na 
výstavbu soukromé základní 
školy v Ugandě.
V Second Life rovněž probíhá 
na několika místech dlouhodo-
bá vernisáž fotografií z Ugandy. 
Záběry zachycené objektivem 
Michala Příhody budí uznání 
i u zahraničních návštěvníků 
z různých zemí světa, neboť emo-
ce, které z fotografií sálají, nepo-
třebují slov a jsou mezinárodně 
srozumitelné. Rostoucí popula-
rita tohoto programu v české ko-
munitě nás také vedla k vytvoření 
stabilní virtuální centrály Bwindi 
Orphans v Second Life. Centrála 
nabízí příjemné posezení s přáte-
li při prohlížení fotografií a filmu 
z Ugandy, informace o projektu 
v češtině a angličtině a reference 
na oficiální webové stránky a sta-
la se brzy oblíbeným místem se-
tkávání celé řady obyvatel. Naše 
Second Life aktivity budou proto 
i nadále pokračovat a věříme, že 
toto propojení skutečného světa 
a světa virtuálního je správný 
krok pro další podporu Bwindi 
Orphans. Tak snad někdy na vi-
děnou v Second Life. Za všechny 
virtuální postavičky Vás ze světa 
Second Life zdraví

Shiny Iceberg a Fanda Ryba

Imaginární prostředí virtuálních světů
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Hlavním cílem naší organizace je 
samozřejmě pomáhat v Ugandě 
a činnost spojená s tímto úsilím 
nám zabere také nejvíce času. 
Přesto se současně snažíme vyko-
návat i osvětovou činnost v České 
republice a seznamovat širokou 
veřejnost se životními podmín-
kami a kulturními odlišnostmi 
v Ugandě. K tomu využíváme 
řadu příležitostí - pořádáme 
besedy, prezentace, promítání, 
vernisáže a výstavy, publikuje-
me v časopisech a svou činnost 
se snažíme představovat i ve ve-
řejných médiích - rozhlase a te-
levizi. K tomu, aby bylo možné 
takovou činnost vyvíjet je samo-
zřejmě nutné mít v zásobě dosta-
tečnou a kvalitní foto a videodo-
kumentaci, kterou je potřeba 
neustále doplňovat a rozšiřovat 
během našich pracovních cest 
do Ugandy. Tak například pro po-
řádání výstav máme v současné 
době k dispozici 35 velkoformá-
tových fotografií a k nim deset 
oboustranných stojanů. K tomu 
ještě okolo 50 ks skleněných 
fotoklipů s fotografiemi  o roz-
měru 300 x 450 mm. Mimoto se 
snažíme z natočených materiálů 
připravovat dokumenty, které 
bývají buď časově nebo obsaho-
vě přizpůsobovány aktuálním ak-
cím, na kterých jsou promítány. 
Další možností jak upozornit na 
naši činnost a podmínky života 
v Ugandě, jsou dlouhotrvající vý-

Naše aktivity v ČR
Pořad „Před půlnocí“ na ČT 24

Kavárna ALFA

Vernisáž na FSS MU



NEPRAVIDELNÝ OBČASNÍK • ROČNÍK II • ČÍSLO 1 • DUBEN 2009 • NEPRODEJNÉ NEPRAVIDELNÝ OBČASNÍK • ROČNÍK II • ČÍSLO 1 • DUBEN 2009 • NEPRODEJNÉ

STRANA 5

stavy v hojně navštěvovaných prostorách - např. 
kavárnách, vinárnách, vestibulech a podobně. 
První rozsáhlejší akcí, kterou jsme letos pořá-
dali, byla vernisáž na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity. Proběhla v nádherných 
zrekonstruovaných prostorách Atria fakulty na 
Joštové 10. Za hudební podpory vernisážového 
torza Čankišou byl náš projekt představen více 
než stovce zájemců, kteří na zahajovací vernisáž 
přišli a mnoho dalších si výstavu mohlo prohléd-
nout během následujích čtrnácti dnů na témže 
místě.
Mimo pravidelná setkání se „sponzory“ se sna-
žíme přiblížit život v Ugandě lidem i formou 
prezentací a promítání. Radost nám dělá zájem 
ze strany škol středních i základních, farností, 
ale často jsme zváni i do různých klubů, orien-
tovaných například na cestování a poznávání 
cizích krajů. 
Jsme rádi, že zájem o tyto akce roste, ale s rostou-
cím zájmem vzrůstá i náročnost všechny akce 
dobře naplánovat, skloubit a provázat a samo-
zřejmě i včas a účelně zpropagovat. 
Jak jsem zmínil již na začátku článku, jednou 
z možností jak „o sobě dát vědět“ je přijímat po-
zvání do různých pořadů a besed v médiích. 

Michal

Setkání hum. organizací v Divadle Husa na provázku 

Prezentace v Kroměříži

Výstava v rámci Go kamera 2009

Vánoční benefiční koncert - 2008

Vernisáž na FSS MU

Přednáška na BIGY

Prezentace v Lomnici u Tišnova

Setkání se sponzory - Brno Slatina
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Ve srovnání s luxusní lékařskou 
péčí v Bwindi, působí místní kli-
nika opravdu žalostně. Navíc za 
ošetření zde platíme mnohem 
víc než v Bwindi. Pro začátek je 
to v každém případě lepší než 
nic. Prostý fakt, že matka může 
díky našemu programu s ne-
mocným dítětem jít  k lékaři, je 
k nezaplacení. Do budoucna se 
ale budeme rozhlížet dál a hledat 
nové možnosti. 

Kateřina

Chtěli bychom moc poděkovat 
rodinnému vinařství Pavel Vrba 
za jeho podporu - bezplatného 
poskytnutí výborného vína na 
naši vernisáž na Fakultě sociál-
ních studií Masarykovy univerzi-
ty v dubnu letošního roku. 
Kdo ochutnal toto víno na verni-
sáži, jistě potvrdí, že má vynikající 
kvalitu. Proto uvádíme kontaktní 
údaj - výroba a prodej vína - Pavel 
Vrba, tel.: 728 482 321
www.vino.znojemsko.com

Michal

Klinika ve vesnici Angole

Poděkování za podporu

Potvrzení o přijetí daru  
„Na začátku letošního roku jsem Vám stejně jako vloni - doufám, že bez větších problémů, rozesílala potvrzení 
o přijetí daru poskytované pro potřeby uplatnění odpočtu daru ze základu daně z příjmu. Tento doklad je 
možno poslat také kdykoli během roku. Nebudete-li tedy moci z jakýchkoli důvodů na potvrzení čekat až 
do příštího ledna, obraťte se na mě, ráda Vám vyjdu vstříc.“ Erika
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Jak jsme vás informovali na na-
šich setkáních začátkem roku, 
s převozem balíčků do Ugandy 
nám pomáhá CK Livingstone 
a jejich klienti v průběhu celého 
roku. Vzhledem k tomu, že je 
v současné době v našem projek-
tu zařazeno přes 140 dětí, prosíme 
vás, abyste nenechávali odeslání 
balíčku až na poslední chvíli, ale 
pokud je to možné, posílali je už 
nyní na adresu:  
 Bwindi Orphans o.s.

Podstránská 114
627 00 Brno

Dětem je předáme před Vánocemi.  

Bližší  informace 
o možnostech komu-
nikace a obsahu balíč-
ků.
• E-maily - pouze Bwindi
Pokud Vám komunikace v an-
gličtině nedělá problémy, 
pište přímo na adresu školy:  
skola@bwindiorphans.org.
Do předmětu zprávy uveďte pro-
sím vždy jméno dítěte. 
V případě, že potřebujete pomoc 
s překladem, pošlete e-mail v češ-
tině na adresu: 
info@bwindiorphans.org.

Do předmětu zprávy uveďte 
jméno dítěte - překlad.

• Dopisy
Můžete posílat kdykoliv během 
roku na níže uvedenou adresu. 
Doručíme je při každé návštěvě 
Ugandy.

• Balíčky
Vzhledem k rostoucímu počtu 
sponzorovaných dětí jsme nuceni 
posílání více organizovat. Balíčky 
dělíme do dvou skupin

• Osobní balíčky jsme schop-
ni předávat dětem jen jedenkrát 
ročně, vždy v prosinci, jako 
vánoční dárek. Je třeba omezit 
jejich hmotnost, aby se do našeho 
váhového limitu vešly dárky pro 
všechny podporované děti.

D o p o r u č u j e m e
-  batoh nebo školní brašnu
-  míč (vyfouknutý, ideálně s pum-

pou)
 -  švihadlo
 -  oplatky (trvanlivé), sladkosti 

(ne čokoládové)
 - dopis, fotografie

Hromadné zásilky obsahují 
věci praktické, které rozděluje-
me mezi všechny děti podle jejich 
individuálních potřeb. Jedná se 
o oblečení, boty, školní pomůc-
ky a ručníky. Pokud můžete 
některou z těchto věcí darovat, 

zabalte je zvlášť a balíček označ-
te „VŠEM“. Jde nám o to, že děti si 
oblečení i boty vyzkouší na místě. 
Školní pomůcky rozdělíme podle 
předepsaných potřeb pro jednot-
livé ročníky.

S b í r á m e
• oblečení (pro děti ve věku 

5 - 17 let)
- šaty a sukně (musí být dlouhé, 

minimálně pod kolena)
- kalhoty, kraťasy (delší)
- trička (krátký, dlouhý rukáv 

i bez)
- halenky, svetry, mikiny, fleece 

a nepromokavé bundy
- ponožky
- baseballové čepice, šátky

• boty (pro děti ve věku 5 
-17 let)

- uzavřené boty (ideálně černé) 
i kotníkové

- sandály
- tenisky, kopačky

• školní potřeby
- propisky, obyčejné tužky
- pastelky a voskovky (malé bale-

ní)
- ořezávátka a gumy
- pravítka (rovná)
- jednoduché kalkulačky

Zásilky pro děti
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Od začátku roku 2009 s naší 
organizací aktivně spolupracu-
je i restaurace MAX ORIGINAL. 
Adoptovali si chlapce z oblasti 
Soroti. V brněnských provo-
zovnách probíhá stálá výstava 
našich fotografií a v rámci této 
výstavy jsou nabízeny výrobky 
z Ugandy - korálky z recyklova-
ného papíru a košíky. 
www.maxoriginal.cz

S některými našimi fotografiemi z Ugandy se můžete  
setkat i v příjemném prostředí Kavárny Alfa na Poštovské 
ulici v Brně.   
www.kavarna-alfa.cz

MAXpub

Kavárna ALFA

Bwindi Orphans, o.s.
Hlinky 116, 603 00 Brno

korespondenční adresa:
Bwindi Orphans, o.s.

Podstránská 114, 627 00 Brno
tel.: 548 531 627 (9-16 hod.)

e-mail: info@BwindiOrphans.org
www.BwindiOrphans.org

Zpravodaj vydal: Bwindi Orphans, o.s. • Redakční rada: Kateřina Andrlová a Michal Příhoda

Omlouváme se, pokud jste plá-
novali se s námi vydat letos do 
Ugandy a doufáme, že budete 

schopni tento plán přehodit na 
rok příští.  Navrhneme dvě va-
rianty, jedna - co nejlevnější, na 

jaře a druhá – luxusnější, na pod-
zim. Návrhy se objeví v některém 
z dalších vydání zpravodaje.

V roce 2009 výlet pro sponzory 
do Ugandy NEPOŘÁDÁME!


